
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2018 року №0210-07/453

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2018 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2018 
року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Бакіров В.С.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-07/453

091 Біологія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3934051 Мирошниченко Катерина Романівна 49265634 BK 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0141272; 0145656 Біологія 163,71

4995888 Сергієва Марина Геннадіївна 32186687 XA 29.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0280315 Біологія 161,058

4338370 Скляров Георгій Володимирович 50200808 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0071297 Біологія 152,082



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-07/453

162 Біотехнології та 
біоінженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3793731 Горбухов Гліб Олександрович 48933296 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0038065 Біотехнології та 
біоінженерія

184,416

3776485 Лисак Олександра Богданівна 49408884 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0250814 Біотехнології та 
біоінженерія

165,138

4010486 Лихошерстова Альона Леонідівна 50200536 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0179165 Біотехнології та 
біоінженерія

180,336

3846404 Нгуєн Даріна Локовна 42163054 XA 11.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0012055 Біотехнології та 
біоінженерія

156,162


